
ZARZADZENTE NR 194/22
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia I m4a 2022 t

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy zdnia I marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Oz.U.
22022 c. poz.559 zp,62n. zm.\ o@z art. 257 pkt 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 t. poz. 305 z p62n. zm.\ zatzqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w budzetu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

zwiekszajac go z kwoty 192.741.231,74 zl do kwoty 192.807 .712,74 zl, tj. o kwote 66.481,00 zl, zgodnie
z zatqcznikiem Nr 1 do niniejszego zazqdzenia.

s2.
Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w budzetu Gminy i Miasla Czerwionka-Leszczyny

zwiqkszajqc Ao z kwoty 218.419.202,29 zl do kwoty 218.485.683,29 zl, tj. o kwot? 66.481,00 zl, zgodnie
z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3.
Vvykonanie zazAdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4.
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci mieszkaic6w

w spos6b zwyczajowo pzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: F763F647-ACl d4EAGBFC2-8585EB6909E'1. Podpisany Strona l



Zalqcznik Nr 1 do zazqdzeniaNr 194122

Burmistza Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny

z dnia 9 md1a2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODOW BUDZETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2022

Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji bud2etowej
i 2r6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 19274 231,74

852 Pomoc spoleczna 0,00 609,00

Dochody bie2qce 0,00 609.00
- dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa
na realizacjg zadafi bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo{minnvm) ustawami

609,00

855 Rodzina 0,00 65 872,00

Dochody bie2qce 0.00 65 872,00
- dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa
na realizacjq zadafi bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadafr
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowoomin nvm) ustawami

269,00

- dotacja celowa otzymana z bud2etu paristwa
na zadania bie2qce zzakresu administracji
zqdowej zlecone gminom (zwigkom gmin,
zwigkom powiatowo-gmin nym), zwiqzane z
realizacjq Swiadczen ia wychowawczego
stanowiqcego pomoc paistwa w wychowywaniu
dzieci

65 603,00

Razem: 0.00 66 481.00

PIan dochod6w po zmianie 192807 712,74
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Zalqcznik Nr 2 do zazqdzeniaNr 194122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 mla2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW BUDZETU GMINY IMIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2022

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii bud2etowei

Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 218 419 202,29

852 Pomoc spoleczna 0,00 609,00

8521 9 OSrodki pomocy spolecznej 0.00 609.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 609,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tvm:

0,00 9,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq statutowych
zadart iednostek budZetowych

9,00

. Swiadczenia na zecz os6b fizycznych 600,00

855 Rodzina 0,00 65 872,00

85501 Swiadczenie wychowawcze 0,00 65 603.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 65 603,00

. V1/ydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 216,49

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 216,49

. Swiadczenia na tzecz os6b fizycznych 65 386,51

85503 Karta Du2ej Rodziny 0.00 269.00

r wydatki bieZqce
w tym:

0,00 269,00

. \A&datki jednostek budZetowych
w tvm:

0,00 269,00

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 269,00

Razem: 0.00 66 481.00

Plan wydatk6w po zmianie 218 485 683,29
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